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(Έ/. του Γαλλικού).

Λαμπρά καί πολυπληθής συνοδία συνέρχεται παρά τάς ϊχθας 
«οτάμοΰ, πληθύς δέ ισχυρών μεγιστάνων περιστοιχίζει εΰλαβώς 
αρχηγόν τινα, οστις διά τοϋ 'ύψους τοΰ αναστήματος καί τής αρ
ρενωπής έκίρράσεως τοΰ προσώπου του φαίνεται άξιος νά άρχη 
πανταχοΰ. Μεταξύ δέ τοΰ συνοδεύοντος αϋτον πλήθους διακρί- 
νονται καί έννέα τεχνίται, ύπακούοντες επίσης εις ένα αρχηγόν, 
ευκόλως έπιβάλλοντα αύτοΐς θέλησιν διά τής υπεροχής τών γνώ
σεων καί διά τής πολυχρονίου πείρας του.

‘Ο ποταμός ουτος, οστις κυλίει τά ϋδατά του άναμέσον ερή
μου χώρας χυνόμενος ώς καταρράκτης καί έπιπίπτων μετ’ άκα- 
θέκτου ορμής έπί αποτόμων βράχων, φθειρομένων καί ακονιζό
μενων ώς έκ τών παραφορών του, ΐνα άναλάβη μακρότερον 
ροΰν ήσυχον, δ δτε μεν ήσυχάζων δτε δέ έπαναστατών ώς εί 
εΐχεν άνθρωπίνην ζωήν, θέλησιν, ανυπομονησίαν καί υποταγήν, 
εΐνε δ "Αργής, δ δε τόπος, δν διατρέχει, ή χώρα ή καλουμένη 
Μικρά Βλαχία. ‘Ο ήγεμ,ών, τον όποιον περιστοιχίζουν παριπ- 
πεύοντες ανδρείοι αξιωματικοί, εΐνε Ροδόλφος ό Μίλας, θεμε
λιωτής καί κυρίαρχης τής χώρας· η λαμπρά δέ αΰτη έφιππος 
συνοδία είνε ίερά εκστρατεία, διότι δ ήγεμών ταξειδεύει ζητών 
νά εύρη κατάλληλον μέρος, οπερ νά καθιερώ-η διά τής καθιδρύ- 
σεως μοναστηριού απαράμιλλου κατά τε τήν ώραιότητα καί τά 
πλοϋτη- καί διά τοΰτο μεταξύ τής συνοδευούσης αύτόν εύγενοΰς 
θεραπείας διακρίνονται καί έννέα κτίσται μετα τοΰ μαστόρου ολων 
τών μαστόρων Μανώλη, οστις κατέστη τόσον περίδοξος.

Καί ίόου εις τήν στροφήν μ.ιά; δίοΰ δ ήγεμών εΰρίσκεται ενώ- 
πιον ποιμένος. χαριε το: μικτού ποιμένος, παίζοντος φαιδρότατα 
επι τοΰ αυλοΰ του ντόϊτας (έθνικά άσματα).

— ‘ϋραϊε ποιμήν, τώ λέγει δ Ροδόλφος σταματών σΰ, οστις 
τοσάκις συχνοανέβης καί πολύ συχνά κατέβης μετά τοΰ ποι
μνίου σου το ρεΰμα τοΰ Άργητος, είπε μας, παρετήρησες που 
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μεταξύ τών καταπρασίνων φυλλωμάτων τών λεπτοκαρυών τείχος 
μόλις θεμελιωθέν καί κατερειπωμένον;

— Μάλιστα, Πρίγκηψ, άπεκρίθη δ ποιμήν ηύρα τδ τείχος 
τοΰτο έγκαταλελειμμένον καί ήμίκτιστον, καί οί σκύλοι ίδόντες 
αύτδ άφήκαν ώρυγμούς θανάτου.

— Καλά, λέγει δ ήγεμών ευχαριστηθείς- ά'γωμεν έκεΐ θέλει 
ίδρυθή τδ μοναστήριόν μου. —  Καί ή συνοδία διηυθύνθη πρός τά 
έκεΐ- άμα δέ φθάσας έπροσκάλεσε τούς κτίστας καί τον Μανώλην 
καί εΐπεν

— ’Ακούσατε- επιθυμώ νά κατασκευάσετε ένταΰθα έπί τών 
ερειπίων τούτων οικοδόμημα τόσον λαμπρόν καί τόσον ώραίον, 
ώστε ομοιον αύτοΰ νά μή εύρεθή ποτέ μεταξύ τών ύπαρχουσών 
μήτε μεταξύ τών έσομένων οικοδομών. Σάς υπόσχομαι δέ πολ- 
λάς γαίας καί θησαυρούς καί τίτλους, οΐεινες θέλουν σάς προάξει 
εΐς τον βαθμόν τών μεγιστάνων τής αύλής μου- σάς δίδω τον 
λόγον μου, λόγον έστεμμένου ήγεμόνος, καί δύνασθε νά έμπι- ■ 
στευθήτε εις τας υποσχέσεις μου... Βεριμείνατε- μή, μέ εΰχαρι- 
στήτε ακόμη.... Αί δποσχέσεις μου έκτελοΰνται πάντοτε, δ λό
γος μου εΐνε ιερός- πλήν ανακαλώ αύτδν προς στιγμήν διά νά 
σάς εί’πω δτι, άν δέν κατορθώσατε τό προσταχθέν, θέλετε κτισδή 
δλοι ζωντανοί εΐς τά θεμέλια τοΰ μοναστηριού, το όποιον θέλουν 
έπιχειρισθή άλλοι ίκανώτεροί σας. Εΐπε καί έγένετο ά'φαντος.

Ή  φιλοδοξία καί δ τρόμος! εΐνε πάντοτε τά δύο κέντρα τοΰ 
άνθρώπου- ο'ΰτω λοιπόν οί κτίσται ετοιμάζονται κατεσπευσμένες, 
κάμνουσι καταμετρήσεις, σκάπτουσι τό έδαφος καί έντός δλίγου 
χρόνου ΰώοΰται τείχος μέ μεγαλοπρεπειτάτας αναλογίας. Εύχα 
ριστηθέντες διά τδν κόπον καί προ πάντων διά τήν επιτυχίαν των, 
κοιμώνται όνειροπολοΰντες τάς γαίας, τούς θησαυρούς καί τούς 
τίτλους, ο’ύς ή έπιδεξιότης των θέλει τοϊς χορηγήσει.

Ή  πρωία επέρχεται, -/.αί ώχρα! ακτίνες τοΰ ήλιου άρχίζουν νά 
φωτίζωσι τήν πεδιάδα καί τά υδατα τοΰ Άργητος· ή δρόσος τής 
αυγής, ή επιθυμία τοΰ νά έξακολουθήσωσι τό διανοπέν Ιογον διά 
νά απολαύσω τι πάλιν απαραίτητον άνάπαυσιν, έξυπνίζει τούς 
κτίστας- λαμβάνουσι τά εργαλεία καί σπεώδουσι ταχέως νά έπα- 
ναλάβωσι τό έργον των. Πλήν άλλοίμονον! το τείχος, τδ ώραίον
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έχβίνο τείχος, τά ισχυρά εκείνα καί βτερεώτατα θεμέλια, τά 
πάντα έν καιρω τής νύκτες, τά πάντα κατέρρευσαν, και το τόσον 
καλώς προχώρησαν έργον δέν είνε πλέον άλλο τι, ειμ.η εκτετα
μένο·/ ερείπιο-/, τοσούτω μάλλον θλιβερόν καθόσον είνε ώραίον ! 
ΙΙάν δ τι έν τω κόσμω τούτω καταστρέφεται, άφοΰ έξεπλήρωσεν 
όποιονδήποτε σκοπόν ώφελείας, παριστά θέαν ήτις εινε μονον με- 
λαγχολική- άλλ’ οΰδέν λυπηρότερο-/ τών καταρρευσάντων λει
ψάνων πριν χρησιμεύσωσιν εις οΰδεμίαν υπηρεσίαν, δλως ανω
φελών εϊς τ'ο παρελθόν καί μή καταλιπόντων οΰδέ καν αναμνή
σεις ώς κληροδότημα.

’Αντί νά άπελπισθώσιν οί κτισται έπανέλαβον τό έργον πλήν 
καί δέν παύουσι συλλογιζόμενίΐ τόν φοβερόν Πριγκηπα, άναπο- 
λοΰσι τόν ιερόν λόγον του καί εργάζονται τρέμοντες καί τρέμου- 
σιν εργαζόμενοι. Τέλος εϊς διάστημα μιας ημέρας, μιας εκτε
ταμένης εαρινής μέρας, έπη- ώρθωσαν τήν τρομερά-/ εκείνην συμ
φοράν καί τό εσπέρας άνεπαΰθησαν. ‘Ο ήλιος ανατέλλει τήν 
έπαύριον και έκ νέου φωτίζει τείχη καταρρεύσαντα καί μετ’ αυ
τών τήν απελπισίαν τών τεχνιτών άλλ' έν τούτοις έπαναρχί- 
ζουσι, διότι ό Πρίγκηψ έδωκε τόν λόγον του- καί δταν άποτελει- 
ώσαντες ΰπάγωσι νά άναπαυθώσι, δέν ονειρεύονται πλέον οϋτε 
θ/,σαυρους οϋτε τίιλους, άλλά τήν φρικτήν τιμωρίαν ήτις τους 
περιμένει. Έξεγερθέντες δέ βλέπουσι πάλιν καταρρεΰσαν τό έρ
γον αυτών καί τοΰτο συμβαίνει τετράκις.

Τήν τέταρτη·/ νύκτα ό Μανώλης, αποκοιμηθείς με δλην τήν 
καταβασανίζουσαν αυτόν ενδόμυχον θλίψιν. βλέπει παράδοξον /.αί 
τρομερόν δνειρον εΰθΰς δέ εγείρεται καί προσκαλέσας τοΰί συν
τρόφους τ ο υ — ’Ακούσατε, λέγει, τίεΐδα εϊς τόν ύπνον μου· φωνή 
τις δέν ήξεύρω πόθεν έξερχομένη μέ έπληροφόρησεν δτι εϊς μά- 
την καταβάλλομε·/ κόπους καί δτι πάσα νΰξ έπερχομένη θέλει 
καταστρέφει τό έργον έκάστης ήμέρας, ένόσω δέν τειχίσωμεν 
ζωντανήν εντός τοΰ οικοδομήματος τήν πρώτην γυναίκα, σύζυγον 
ή αδελφήν ενός έξ ημών, ήτις αϋριον τό πρωί ήθελε-/ έλθει διά 
νά μας οέρη ζωοτροφίας.—  ‘II  ελπίς τή; οόςης ήν ήθελε τοις 
χορηγήσει ή κατασκευή τοΰ μ.οναστηρίου, αι τιμαί και τά πλού.η 
ατινα έμελλον νά άνταμείψωσι τό έργον των κατεπεισαν τούς 
τεχνιτας καί χορκίσθησαν δλοι νά τειχίσωσι ζώσαν τήν πρώτην 
γυναίκα σύζυγον ή αδελφήν όποιουδήποτε έξ αΰτών, ήτις τήν 
πρωίαν τής έπερχομένης ήμέρας ήθελε·/ έλθει πρός αΰτούς.

' Ή  ήμέρα έπανέρχεται τόσον ωραία καί τόσον φαιδρά ώς νά 
μή έμελλε νά φωτίση καμμιαν δυστυχίαν ό Μα·,ω7νης παρατη
ρεί μακράν μετ’ αγωνίας- ό δρκος του τόν καταβασανίζει- μυ- 
ρίαι καταπολιορκοΰσιν αΰτον ϊδέαι- πλήν ήτο φιλόδοξος, και ποτε 
δεν ήθελεν άρνηθή νά θ̂ σιάση τινά όποιονδήποτε διά τήν άσφά- 
λειάν του καί διά τό έργον του. ’Άλλως τε δεν έχει πάντοτε 
ο άνθρωπος ετοίμους ωραίας προφάσεις διά νά ένδύη τοΰς λόγους, 
δταν ήνε γυμνοί ; οχι ώς άποβ -,έπων εις τιμάς καί πλούτη έ
καμε τόν τρομερόν έκεινον δρκον, άλλ’ οϋτε δια να σωση την 
οπαρξίν του- δέν ή/είχετο ομως πο:έ νά άφήση τό έργον του α
τελείωτο·/ καί προ πάντων δέν ήδύνατο νά ριψοκινδυνεύει] τήν 
δπαρξιν τών συντρόφων του. ‘Ως πρός τήν έποψιν ταϋτην θεω
ρούμενη ή ΰποχρέωσις ήν άν έλαβε δώσας τόν δρκον του, άπέ-

βαινε χρέος του ιερόν άλλως τε είνε άνθρώπινον τό νά έξαγο- 
ράζη τις πολλών υπάρξεις διά τοΰ θανάτου ενός μ,ό'Όυ καί έντός 
ολίγου ό Μανώλης ένεπλήσθη ήρωϊκών ιδεών.

Πλήν μ.’ δλας τάς σκέψεις ταύτας ό Μανώλης, μάλλον άνή- 
συχος, άναβαίνει έπί υψώματος τίνος διά νά ρίψη μακρότερον 
τό βλέμμ.α- καί μετ’ ολίγον διά νά ϊδη έτι άπώτερον άναβαίνει 
έπί τών υψηλών ικριωμάτων τής οικοδομής, καί οί όφθ αλμοί του 
περιφέρονται μετ’ άγωνίας έπί τών πεδιάδων καί τή; όδοΰ- μα- 
κρόθεν, πολΰ μακράν, σημεΐόν τι διακρίνεται προχωρούν πάντοτε- 
ποϊος σπεύδει νά φθάση ; εινε μία γυνή, ήτις πρόθυμος καί προ
νοητική φέρει εις έκεινον ον άγαπά τό γεΰμα από πρωίας. Ίδοΰ 
αΰτή πλησιάζουσα, έλαφρόν έχει καί κατεσπευσμένο·/ τό βήμα. .. 
Ά !  τώρα πολύ καλά δύναται νά τήν άναγνωρίση— είνε ή Φλώ
ρα, ή ώραία Φλώρα, ή σύζυγος τοΰ Μανώλη, εκείνη ήν άποκα-
λεί άγαπητήν τή; καρδίας του Το παν έχάθη άπό τους
οφθαλμούς τοΰ Μανώλη, ό ήλιος έκρύβη έντός αιματηρού νέφους, 
καί αντί τοΰ φωτός καί τής θερμότητός του διεχύθη ψυχρόν σκό
τος- γονυπετών δέ συμπλέκει τάς χείρας καί κράζει- « ώ Κύριε 
καί θεέ μ.ου, άνοιξον τοΰς καταρράκτας τοΰ οΰρανοΰ ! ρίψον έπ! 
τής γής άφρόεντα ύδατα ! μετάβαλε τά ρυάκια εις χειμάρρους 
καί τήν πεδιάδά εϊς λίμνην ! . . . . ώ πολυεΰσπλαγχνε Κύριε, 
κάμε ώστε ή γυνή μου νά μή ήμπορέση νά έλθη εδώ!» Βέ
βαια ό θεός είσήκουσε τήν δέησίν του, διότι παρευθΰς νέφη έκά- 
λυψαν τόν ήλιον καί βροχή καταπίπτει ραγδαία ώς καταρράκτης· 
άλλ’ ή Φλώρα έξακολουθεί τήν οδοιπορίαν- ό σύζυγός της τήν 
περιμένει, τί πρός αΰτήν τά εμπόδια ; μ’ δλην τήν ραγδαίαν 
βροχήν, ήτις μετέβαλε τά ρυάκια εις χείμαρρους καί τήν πεδι
άδα εις λίμνην, αΰτή πλησιάζει καί ό Μανώλης δστις τήν βλέπει 
προσπίπτει πάλιν καί ένόνων τάς χείρας κράζει· α ω παντοου- 
ναμε θεέ μου, έξαπόστειλον ένα ισχυρόν άνεμον δστις λυγίζει 
καί ξεριζόνει τοΰς πλατάνους καί φέρει άνω κατω τά ορη και 
άνάγκασον τήν γυναίκα μου νά έπιστρέψη εις τήν κοιλάδά !» 
Εΰθΰς δέ ό άνεμος άπολύεται, μυκάται εις τά δαση, έκριζόνε1 
τας πλατάνους, συνταράσσει τά ορη· άλλ’ ή Φλώρα κατεσπευ- 
σμένοις βήμασι προσπαθεί νά φθάση τόν σύζυγόν της καί όλονέν 
προχωρούσα φθάνει εις τό ολέθριο-/ τέρμα τής οδοιπορίας της.

Τότε οί κτισται, οί έννέα κτίσται, φρίττουσιν ίδοντες αΰτήν, 
π/gjv φρίττουσιν άπό ενδόμυχον χαράν, ένω ό Μανώλης λαμβά
νω·/ τήν γυνάΐκά του έκ τής χειρός Άκουσον, τή λεγει μετ’ εγ
καρδίου θλίψεως, άκουσον, φίλη τής καρδία; μου· σκοπεύομεν σή
μερον νά διασκεδάσωμεν, χριοντές σε τρόπον τινά, έντόο τοΰ τοί
χου· οθεν στάσου ακίνητος έδώ όπου σέ στήνω.» -Η Φλώρα γελά 
καί μέ τον οΰράνιον γέλωτά της μειδιά ή φύσις, γε/.ώσι τά άνθη 
τής πεδιάδες- συγκατατίθεται δέ, διότι ήγαπα τόν Μανώλην καί 
υπακούει ά<ευ άντιλογίας διότι ήγάπα έκ καρδίας- ΐσταται ήσυ
χος καί ό Μανώλης εκπέμπει βαρυαλγή στεναγμόν στενάζει, 
άλλ' αρχίζει νά κτίζη τόν τοίχον καί ό τοίχος άναβαίνει όλονέν 
καί φθάνει εις τοΰς άστραγάλους τής Φλώρας, έπειτα εϊς τά γό
νατά της . . . καί προχωρεί πάντοτε, έως ου κυριευθείσα υπό 
τρόμου παύει τοΰ νά γελά κράζουσα « Μανώλη, φίλτανέ μου 
Μανώλη ! παυσε τό σκληρόν τούτο παιγνίδιον, διότι ό τοίχος
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ϊυσφίγγει καί συνθλά τό σώμά μου.» Ά λ λ ’ ό Μανώλης σιωπά 
καί όλονέν κτίζει· ό τοίχος άναβαίνει ακόμη καί περικλείει τήν 
Φλώραν μίχρις όσφύος· τότε αΰτή παραπονείται πάλιν· « Μα
νώλη, άγαπητέ μου Μανώλη! παυσε πλέον διότι ολίγον άκόμη 
και θέλω παύσει τοΰ νά σέ βλέπω! σε άγαπώ καί εϊς τήν θέ- 
λησ'ν σου ΰπείκων χάνομαι μόνον καί μόνον έξ αιτίας σοΰ, δστις 
λέγεις πάντοτε δτι μέ άγαπα;!» Ά λ λ ’ ό Μανώλης σιωπά, ερ
γάζεται· ένθαρρύνων δέ αΰτός εαυτόν συλλογίζεται δτι έντός όλί- 
γου θέλει παύσει τοΰ νά άκούη τά παράπονα τά όποία σπάράτ - 
σουσι τά ένδόμυχα τής καρδίας του Σπεύδει λοιπόν, εργάζεται 
καί ό τοίχος καλύπτει τήν Φλώραν μέχρι τών οφθαλμών. Τέλος 
χάνεται δλως διό) ου καί μόλις απομακρυνθείς ό Μανώλης τοΰ 
τοίχου, άκεύει κλαυθμηράν φωνήν γογγύζουσαν Ολιβερώς- «Μα
νώλη, άγαπητε μου Μανώλη ! ό τοίχος μέ συσφίγγει καί ή ζωή 
μου χάνεται . . . .»

Ή  ήμέρα είνε ώραιοτάτη καθ’ ήν ό πρίγκηψ Ροδόλφος ό Μέ- 
λας έρχεται νά προσευχηθή εϊς τό ιερόν Μοναστήριον, άποπερα- 
τωθεν έν τελεί και προσφέρον εις δλων τοΰς οφθαλμούς μεγαλο- 
πρεπεστάτας άναλογίας ώραιότητος καί λαμπρότητος· οί δέκα 
τέκτονες καί μ,εταςΰ αΰτών ό Μανώλης πεφυσιωμένοι άπό υπε
ρηφάνειαν, έπεριμενον έπί τών ικριωμάτων ιστάμενοι τήν επί- 
σκεψιν, τοΰς επαίνους καί τήν άνταμοιβήν τοΰ ήγεμόνος, δστις 
άμα έλθών καί παρατηρήσας τό οικοδόμημα έκραξε· « Βεβα'ως 
ποτε δεν θά κατασκευασθή είκεδεμή ώραιετέρα ταύτης, καθώς 
καί ποτέ κυριάρχης δέν θέλει κάμει έπίδειξιν τής ισχύος καί 
του πλούτου του δΓ ώραιοτέρευ έργου.» Ά λ λ '  οί κτίσται εξημ
μένοι άπό ζήλον, το άπεκρίθησαν μέ θριαμβευτικόν ύφος- « Γνώ
ρισε. ώ ηγεμων, οτι ειμ,εθα έδώ δέκα τεχνίται μέ τοΰς οποίους 
κάνεις εις τον κόσμον δέν έξισοΰται κατά τήν επιστήμην καί τήν 
τέχνην και ότι ε’ίμεθα ικανοί νά κατασκευάσωμεν έργα ώραιό- 
.ερα τούτου.» Στραφείς δε ό πρίγκηψ μετά κακεντρεχούς μειδι
άματος, «Περιμείνατέ με έκεϊ, τοίς λέγει, θέλω καταβή διά νά 
εςετάσω τά θεμέλια τοΰ οικοδομήματος καί άναβάς θέλω σάς 
εκθεσει τάς παρατηρήσεις μου.»

Μόλις ό εκδικητικός πρίγκηψ κατέβη μετά σπουδής τοΰ ικρι
ώματος τάς βαθμίδας καί μέ έν σημείο·/ κατακρημνίσας αΰτά 
άπεμακρύ/θη άφινων έκεί υψηλά τοΰς τεχνιτας- έννέα έξ αΰτών 
κειρώνται νά κίταδώσιν, άλλά προσκόπτοντες κατακυλοΰνται καί 
μεταμορφοΰνται εις αγάλματα· ο οε Μανώ/,ης, φρονιμώτερος, πα- 
ρατηρήσας γλυφας τινας, αιτινες εςεχουσαι ήδύναντο νά τω χρη- 
σιμεύσωσιν ώς καταβάθρα, καί επιθυμών τήν τελευταία·/ του συν- 
‘ίρησιν, άρχίζει νά καταβαινη μετα προσοχής καί προφυλάξεως· 
ίτο δέ έγγΰς νά έπιτύχη, ϋτε αίφνης γλυκεία τις φωνή άκούεται 
*<*ο τό βάθος τοΰ ύπ αΰτο ΰ κατασκευασθέντος μέρους τοΰ τοίχου 
λέγουσα παραπονετικά καί εΰκρινώς· —  Μανώλη, ώ μαστρο Μα
νώλη, τό ψυχρόν τείχος μέ καταθλίβει, τά οστά μου συντρίόοντα, 
**! 'ό ίωιί σβύνει... Τήν άπρόοπτον ταύτην φωνήν άκούσας 
» Μανώλης ώχριά. «^ταράσσεται καί παρατηρεί όλοτρόγυρά τουι 
*λλά κυριευθείς ύπό σκοτοδινιάσεως πίπτει κατά γής, καί ή θέ- 
Τ’·ς 5' 0;j έπεσε μεταβάλλεται εις πηγήν προχέουσαν 'ύδωρ καθα- 
?iv> w *p'5V ''•αί αλμυρόν . . . .  ώς τά πικρά δάκρυα δτινα έχύθη-

σαν έκεΐ, καί μέχρι τής σήμερον ύπενθυμίζουσαν τά άλγη καί 
τάς θλίψεις τής εις τήν φιλοδοξίαν θυσιασθείσης Φλώρας.

Ή  τοΰ Μανώλη παράδοσις είνε άξιοσημείωτος ύπό διαφόρους 
έπ:ψεις· βασίζεται προ πάντων έπί δεισιδαιμονίας τίνος σωζομένης 
άκόμη μέχρι τής σήμερον, καθ’ ή/ ό Μολδοβλαχικός λ^ό: πι
στεύει οτι οΰοεν μνημείο-/, οΰοεμία οικοδομή δύναται νά συμ.πλη- 
ρωθή καί νά διαρκέση άν δέν έ'χη τό θΰμα της· τό δέ περιπλα- 
νώμενεν έπί τών τειχών θύμα τούτο (ατινα έπ! τέλους τω χρη- 
σιμευευσι πάντοτε ως τάφος) έκφέρεται συνήθως ύπο τό θηλυκόν 
ονομα σταχίν. Καί έπί τών ήμερών μας άκόμη οί κ-ίσται με- 
τροΰσι μέ καλάμιον τήν σκιάν διαβάτου τινός, καί θέτουσι τό μέ
τρο·/ εις τά θεμελια τή; οικοδομής, ήμιπεπεισμένοι δτι ό δια— 
βά.^ς εκείνος εινε θΰμ.α άναποφευκτον διά τήν έπιτυχίαν του έρ- 
γευ ,ω.*, και οτι ο θάνατος του θεΛει επισυμ.βή μ.ετά τεσσαρά
κοντα ήμέρας άπό τής πράξεώς των.

Ά λ λ ’ έάν άπό τήν κατά γράμμα έννοιαν μεταβώμεν εϊς τήν 
συμβολικήν, εύρίσκομεν δτι τό ειδύλλιο·/ τοΰτο, καίτοι γεννηθέν 
κατα τον 1Γ . αιώνα εις τοπον άπο'/ΐί^ον καί εϊς έπο/ήν πολλά 
ολίγον προ/εχωρημένην εϊς φιλοσοφικάς καί άναλυτικάς θεωρίας, 
αντιστοιχεί οΰχ ήττον πρός τόν ήμέτερον 10. αϊώνα, ύποχείριον 
οντα τοΰ έγωϊσμοΰ, τοΰ πλούτου καί τής φήμης- ό Μανώλης θυ
σιάζω·/ πρός άσφάλειάν του καί διά τήν επιτυχίαν τής έπιχειρή- 
σεώς του τήν ζωήν εκείνης ήν μόνον άγαπά έν τώ κόσμω, μένω·/ 
δλως διόλου κωφός εις τά παράπονά της καί ζωηροτάτην έχων 
επιθυμίαν νά παύση νά τήν άκούη, δεν είνε ό τύπος δν δυνάμεθα 
νά εϋρωμεν μεταξΰ τών συγχρόνων μας ; τουτέστιν ό τύπος τοΰ 
σκληροκαρδίου ανθρώπου, οσάκις πρόκειται νά ύπερασπισθή τά 
συμφέροντα καί τάς απαιτήσεις τής ματαιότατος και τεΰ έγωϊ- 
σμοΰ του; Ή  άγαπώσα γυνή ήτις υποβάλλει τό λογικόν τη.- εϊς 
τήν τρυφερότητα τής άγάπης της, ήτις άνεξετάστω: παραοίδετα: 
εϊς τάς φαντασιοπληξίας εκείνου 3ν άγαπά, ήτις αποθνήσκει χω
ρίς νά κακολογήση, καί ήτις αποβαίνει ισχυρότερα διά τοΰ άδυ- 
νατου παραπόνου της παρά διά τών μεγαλειτέρων άρών καί 
ύβρεων, καί υπομένει άγογγύστως πρός τιμωρίαν τοΰ έγωιστοΰ, 
διαγράφει μέ αίσθημα, τό όποιον άδυνατοΰμεν,νά έννοήσωμεν, αΰ
τήν τήν ίδιαν μας εποχήν καθ ήν καί έλαβεν αρχήν τό εΐδύλ- 
λιον τοΰτο.

Ή  τελευταία πρκξις τοΰ μικροΰ τούτου δράματος άποδεικνύει 
δτι ό άγνωστος ποιητής, εϊς δν χρεωστεϊται τό έπος τοΰτο, έγνώ- 
Ρ'-ζε τά δάκρυα, ατινα κατ’ αΰτόν μετεβλήθησαν εϊς πηγήν ΰδα-
τος πικρόν και άλμνρον.

I
I. Μ. ΡΑΠΤΑΡΧΠΣ.

 -

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ,

1
Εις κήπον ή μην χλοερόν, εϊς δροσερόν ανθώνα 
ΓΙοΰ κελαίοΰσι τά πτηνά τ:ϊ παραδείσου μόνα.



Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

Έκστατικώς έκύτταζον την φύσιν τήν ανθούσαν,
Τήν μελωδίαν τών πτηνών άχούων αντηχούσαν.
Καί τών ύδάτων ή βοή πρ'ος ταύτην συνεφώνει,
Καί τ’ άνθη χρυσουφαντος έφαίνοντο σινδόνη.
Καί άπό ταύτης άπειρα πτηνά μικρά μεγάλα 
Έλάμβανον το μέλι των, τών τέκνω > των τ'ο γάλα.
Τό δέ ποικίλον τών φυτών καί τών πτηνών συγχρόνως 
Πανόραμ’ ήτο θελκτικόν ποϋ καταστρεφ’ ό χρόνος.

2.
Ένώ το θέαμα αυτό, θαυμάσιον τήν φύσιν,
Έκύτταζον, αισθάνομαι πτηνού τίνος τήν πτήσιν.
Το βλέμμα στρέφω έντρομος, μιαν βλέπω Χρυσαλλίδα 
Καί πάλλει ή καρδία μου άπ'ο χρυσήν ελπίδα 
Τό πλασμα τοΰτο τοΰ θεοΰ νά κάμω σύντροφόν μου, 
Αατρεύων καί θεοποιών αυτό καί τόν Θεόν μου.

3.
Εις κρίνον κάθηται λευκόν, τόν κρίνον ώραΐζει 
Καί έν τή μάχη παν πτηνόν τοΰ κάλλους απελπίζει. 
Τόν πλάστην εις τό πλάσμα του θαυμάζων παοετήρουν 
Τό ποικιλόχρουν κάλλος της καί σιωπήν έτήοουν.

4.
Μ ’ ε'υέλπίδα χωρώ ψυχήν, μέ φόβον πλησιάζω 
Κ ’ εντός μου εις βοήθειαν τον Έρωτα φωνάζω. 
Έξέτεινα τήν χεΐρά μου άκροθιγώς βαδίζω 
Καί βλέμμα ικετευτικόν ’σ εκείνην άτενίζω.
Τόν δείκτην καί άντίχειρα άνοίγω τής χειρός μου,
Νά τήν συλλάβω ήθελεν ή φλός τοΰ έρωτός μου.
Τά δάκτυλά μου έκλεισα καί μένουσι κλεισμένα- 
Σημεΐον της έλπίδος μου δέν έχουν φεΰ! κανένα

5-
Βαθ'υν άφήκα στεναγμόν- τά άνθη μαραμμένα 
Έράνησαν καί τά πτηνά πετοΰν θορυβημένα,

. ’Εκείνη, φεΰ! επέταξε διά παντός ή ξένη.
‘ Ο ’Έρως μέ έπλήγωσε καί ή πληγή του μένει.
Μέ δάκρυα ’ς τούς οφθαλμούς φωνάζω «Χρυσαλλίδα» 
Ό  κρίνος μ’ αποκρίνεται, φεΰ J «χάσε τήν έλπίδα». 

’Εποίουν
’Ey Αάρνακι τής Κύπρου τή 18 Ίανουαρίου 1873.

ΡΩΠΑΣ ?ατρ<ίς.

A Y S E I S .

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν .

At?'. Φιλύρα— λύρα.
ΑΓ'. Αάγηνος.
ΑΔ\ Σύμη —  σύ, μή —  μδς —  υς.
ΑΕ '. Κλείς —  εις—  εί.
ΑΣΤ'. Οιωνός —  οίνος—  βνος—  ’Ίων.

Α Ζ . ’Ιχθύς —  I  ( =  Ίησοΰς) X  ( =  Χριστός) —  Υ  ( =  
ύπνος) Θ (--  θάλασσα) —  Σ (— " συνείδησις) —  I . --  10
—  Θ'. =  9 —  X'. (—  600) f  Υ'. ( =  400) + Σ'. ( =
200) =  1200 ήτοι δώδεκα έκατοστύες —  Γ . Ι—- 10) •j'
Θ'. (--  9) =  19 ήτοι δεκαεννέα.

AH'. Χοϋς —  ους —  υς.
ΑΘ'. Ζήλος—  Δήλος—  ήλος.
Μ'. Τολύπη —  λύπη.
Μ Α ’· Καταιγίς—  αίγίς.

Π Ρ Ο Β Α Η Μ Α Τ Ω Ν .

IB '. Οΐ έργάται ή σαν 8, τά δέ γρ. 50.
ΙΓ '. ‘Ο 24.
ΙΔ '. ‘Ο ά. ειργάσθη ημέρας 24 μέ ήμερομίσθιον δρ. 4, ό δέ 

β'. ειργάσθη ήμέρας 18 μέ ήμερομ. δρ. 3.
ΙΕ '. ‘Ο ά. υιός θά λάβη γρ. 3200, ό 6'. 9000 καί ό γ\

2500.

Α Ο Γ Ο Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

32. Χρώ καί μή καταχρώ.
33. Ψυχή τής πολιτείας εΐνε οί νόμοι καί στήριγμα τών νό-r 

μων ή καλή ανατροφή τών πολιτών.
34. Φύσιν πονηράν ού ράδιον μεταβαλεϊν,
35. Ηρακλής τή χολή τής Λερναίας Ύδρας τούς όϊστούς 

,Ιβαψεν.
36. ’Επί τής κολακείας ώς έπί μνήματος αύτό μόνον τό ονομα 

τής φιλίας έπιγέγραπται.
37. Ίππειον Ποσειδώνα τιμώσιν Έλληνες καί θύουσιν αύτω

Ιπί Ίσθμοΰ.
38. ‘I I  ειλικρίνεια ε’ νε εΰγενής αΐσθητικότης, ήτις κάμνει τόν 

άνθρωπον νά λέγη την αλήθειαν καί ποτέ νά μή κρύπτη αυτήν 
μέ σκοπόν νά απα:ήση τούς άλλους. ‘Ο Θεός έδωκεν εις τόν 
άνθρωπον τον προφορικόν λόγον διά νά μεταχειρίζεται αύτόν ερ
μηνευτήν τή; άληθείας καί ούχί ίργανον ψεύδους καί ΰποκρίσεως-

39. ‘Ο κύων οστις δάκνει θέλει δηχθή.
40. ‘Ο λαμβάνων αύθαιρέτως τό δίκαιόν του στιγμιαίως εΐνε 

ισχυρός- πλήν υπάρχει μία χειρ ίσχυροτάτη, ή τής δικαιοσύνης

7.e’’p·

Κ  Α  Ε  I  Δ Ο Σ . Β'.

‘Εκαστη (άντι τοΰ έν τέλει δ γραπτέον θ) ήμερα τοΰ βίοϋ 
μας εΐνε έν φύλλον τής ιστορίας μας. Φρόντισον, έάν δύνασαι, 
να καταγράψης άρετάς- προτιμότερον νά μείνωσι λευκά ή ν* 
μελανωθώσιν άπό πράξεις μή ευάρεστους.

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. -15

A  Ε  a  I  Γ  Ρ  I  Φ  Ω Ν. Β Α ΪΝ Δ Η Ρ ΙΟ Ϊ

Π Α ' ν
θ  α Λ  ή ς 

Κ  ι κ Ε ' ρ ω ν
Π ρ α S  ( α ς

Α  α ο δ Α ' μ ε ι α  
Μ  έ ν α Ν δ ρ ο ς  

Α  α ο Δ ί κ η  
Τ  λ α Ρ  χ  ο ς
Η ε ν Ο φ ών

Ί  ά Σ ω ν

9.

π ά θ ο ς  
φ ρ Ε'  α ρ 
β ρ Ο χ ή  
ρ ό Δ ο ν 

Ά ρ ι σ τ Ο τ έ λ η ς  
σ φ Υ' ρ α 
π ό Α  ι ς 
σ τ Ο'  μ α 
μ ΐ  Σ ο ς

8.

Δ η ϊ  Κ  ό μ ν 
’Α  λ κ Υ  ό ν η 

θ ε ό κ Ρ ι τ ο ς  
θ ε ό  π Ο μ π ο ς  

Ά  ρ ί Σ  τ ων

10 .

ρ ο ί Ζ η μ α 
κ λ Η~ μ α 

β α λ α Ν  ε ΐ ο ν  
π ρ Ω ρ α  

ά γ ρ ο  Ν ό μ ο ς

Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

22. Ρίζα πάντων κακών ή φιλαργυρία.
23. ‘Η δικαιοσύνη άνυψοΐ τά έθνη.

Α  Υ  Τ  A  I .

Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ .

Υπερίδης =  τής Β'. κλειδός. 
’Αγαθοκλής Γ . Κωνσταντινίδης =  35 36 38 αινιγμ. 

.33 38 40 λογογρ. 
Σόλων Λεντούίης =  3ο 36 38 αίνιγμ. 12 προβλ. 33 

36 38 39 λογογρ. και της Β'. κλεινός. 
Γ . παπά Κ . Σπάρταλης —  35 36 38 39 αινιγμ. 32 

—  40 λογογρ" 22  23 γριφ. 
Παναγιώτης Ίωάννου Λήμνιος =  38 αινιγμ. 33 34 38 

39 λογογρ. 22 γρίφου. 
Ν. Δ. Δασκαλόπουλος =  32 33 35 36 37 39 αινιγμ. 

12 προβλ. 33 34 35 39 40 λογογρ. 22 γριφ· 
ΙΙολυςενη Ζαρυφάκη=33 αινιγμ. 33 38 λογογρ. 22 γρι®, 
Κ . Λυτζερόπουλος =  32 33 35 38 αινιγμ. 33 34 35 

38 39 40 λογογρ. 22 γριφ.

’Αναστάτιος Ίω . Σούραλης =  33 αινιγμ. 2 14 15 
προβλ. 33 36 38 39 λογογρ. 22  γριφ.

ΝΕΩΝ ΦΩΚΩΝ.

Γρηγόριος X .  Άναστασιάδης =  33 αίνιγμ.'33 34 38 
39 40 λογογρ.

AIM. Β Α ® . ΣΑΜΟΥ.

Γεώργιος Έλευθεριάδης =  33 35 36 37 38 αινιγμ.
33 34 38 39 λογογρ. 22 γριφ.

Μιχ. Ίω. Πρωτόπαπα =  32 —  39 αινιγμ. 33 —  39 
λογογρ. 22  γριφ.

Χ ΙΟ Υ .

Γ . Κηπουριδης =  32 —  41 αινιγμ. 12 14 προβλ. 22 
γριφ.

Δημήτριος I. Κουμπιας =  33 34 36 40 λογογρ. 22 
γριφ.

Η ΡΑ Κ Λ Ε ΙΟ Υ  Κ ΡΗ ΤΗ Σ .

Νικολ. Δ. Κονταξάκης =  32 33 34 36 37 αινιγμ. 12 
προβλ. 33 —  39 λογογρ. 9 λεξιγρ.

ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΥΠΟ ΛΕΩ Σ.

I. Δ. Μανώλης =  32 —  36 38 αΐνιγμ/83 —  36 38 
39 λογογρ. 22 γριφ.

ΒΡΥΟΥΛΛΩ Ν.

Γεώργιος Ευθ. Βεϊνη =  33 —  36 38 αινιγμ. 32 33
34 38 39 λογογρ.

Α ΪΔ ΙΝ ΙΟ Υ.

Δημ. Π. Κωνσταντίνου =  33 —  36 αινιγμ. 32 —  34 
36 38 39 λογογρ. 22  γριφ.

Α . Π. Αυμπεράπουλος — 33 —  36 38 39 αινιγμ. 12 
14 προβλ. της Β '. κλεινός καί τοϋ 22  γρίφου.

 ----------

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α .

MB'.
Μεταξύ τών ερβιπίων διαιτώμαι τών αρχαίων·
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Πλήν άν μέ τριχοτομήσης, Οά ίδής τ'ο τελευταιον 
Μέρος μου άκαταπαύστως πρδ τών οφθαλμών σου μένον.
Έάν λάβης ομως τοΰτο με τό μέσον συνημμένον,
Δικαστήν θά έχης τότε καλλονών άπαραμίλλων 
Πλείστην χρεωττοΰντα χάριν είς τής Έριδος το μήλον.
"Αν τό πρώτον νά σύναψης με το δεύτερον θελήσης,
Δωδεκάδος διπλή; ενα αδελφόν Οά χαιρετήσης.
"Αν το πρώτον μου και τρίτον άρμοδίως συνδυάσης,
’Σ τάς άκτάς Οά μέ άγρεύσης τής άκύμονος θαλάσσης.

Γ. Α.
ΜΓ'.

Κοινότατος και άτρεπτος δεν διατάττει νόμος,
"Οτι προσθήκη απαντα αυξάνει μεγεθύνει;

Τ ’ άνάπαλιν δ' άφαίρεσις τά έλαττοΐ, σμικρύνει ;
Δέν εινε τοΰτο φυσικόν ; Περίεργον πλήν δμως,

Όσον προσθέτεις είς εμέ τοσοΰτον ελαττοϋμαι,
’Ενώ καθ’ δσον άφαιρεΐς τοσοΰτον επαυξάνω.

Τί απορείς; έκ συνεχοΰς προσθέσεως νεκροΰμαι,
Διά της άφαιρέσεως ένώ αρχήν λαμβάνω.

Έ ν  Σύμη, τη 20 Φεβρουάριου 1873.
Δημοσθένης Χαβ ια ρ ά

ΜΔ'.
Νήσος έλευθέρα είμαι, έάν άτμητος θεώμαι

Τάς προθέσεις ν’ άνατρέξης, εάν τού λαιμ,οΰ στερώμαι. 
Ά ν  τήν κάραν μου δε χάσω, πλήθος άπειρον αγρίων 

Σαρκοφάγων, καρποφαγων, έπ’ έμοΰ φέρω θηρίων.
Ά ν  δέ ήδη μέ τονίσης είς την λήγουσαν, ώς μένω,

Διπλοΰν χάμης δέ τό μέσον, είς τό αίμα μεταβαίνω.
Κ. Θεοφάνης.

ΜΕ'.
Το πρώτον εΐνε όρκος, τό δεύτερον σοΰ κτήμα 
το δλον μου δέ πλέει έπάνω είς το κΰμα.

Μ Σ Τ .
Κα! δεξιά μέ βλέπεις, πλήν και άρισ:ερά. 
άν μ’ άκρωτηριάσης θά γίνω παγερά.

ΜΖ'.
Φίλοι σκοτίζεσθε 

ίπόταν λείψω·
άν λείψη τ ι . . . .

Τότε κρημνίζεσθε 
πάλιν, άν λείψω·

τί είμί; τί ; . . . θ. X. Μ.

Π Τ  A  I  
X  Γ £

Γ Ρ  Α

θεοδ. Φ . Κωνσταντινίδης έκ Σκάλας Κύπρου,
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1υ»η .̂μυρναια

; το τ 
ι α

26

ό άλλως λεγόμενος φεγγίτης. παζάρι πιάτσα. ίφοσωπ. αντωνυμία. έρωτηματ. έπίρρημα.

αι περι τον λαιμόν λέοντος τρίχες. I  I  μόριον έγκλιτ. σημεϊον άριθμ. πράξεως πόλις μέσης Ιταλίας

μόριον εγκλιτικόν f I π),αγία πτώσις άρθρου θεός ποιμένων άνθη

τοπικόν έπίρρημα φυτόν. τάγμα στρατιωτ. 1-τ4 ιμ · 1
νστεγ γ Φ κ ήν J ΓΛ .Γ
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<ρυλή Γερμαν.
<ϊ>. Γ.
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Κ ν τ ίι σπ ίι
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0 Ρ * Μ  θ

η Κ λ

Α. Κουκούλας

Μ

30

I
Ίανουά^ίς 

Ί ίτ χ  Φεδοουαριος ®£ 
Μάρτιος

1ΧΕΡΙΠΑΠΕΡΙΠΑΠΚΡΙΠΑ A. Α.


